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INLEIDING 

 

De sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg heeft de laatste 

decennia heel wat wijzigingen ondergaan en dit op het vlak van de drie subsectoren, met 

name de geregelde, bijzonder geregelde en ongeregelde diensten. Deze wijzigingen waren 

het gevolg van nieuwe wetgevingen, zowel op Europees als op nationaal en regionaal 

niveau, maar ook van veranderde economische situaties. Toekomstige wetgevingen en 

economische omstandigheden zullen ook verder de ontwikkeling van deze sector bepalen. 

 

In een dergelijk wijzigend klimaat is het uiterst interessant om op regelmatige basis te 

beschikken over een economisch overzicht van de sector op basis van een analyse van een 

aantal economische indicatoren. In 2007 werd daarom door het ICB voor het eerst dergelijke 

economische analyse van de sector van de privé-ondernemingen actief in het bezoldigd 

collectief personenvervoer over de weg uitgevoerd voor de periode 2003-2005 en deze werd 

enthousiast onthaald door de verschillende belanghebbenden in de sector. 

 

Het belang van deze studie situeert zich op verschillende vlakken. Vooreerst biedt ze alle 

betrokken actoren, overheden, beroeps- en syndicale organisaties een algemeen 

economisch inzicht in de sector. 

 

De analyse van de evolutie van de verschillende economische indicatoren heeft 

daarenboven ongetwijfeld de functie van knipperlicht, waaruit alle belanghebbenden uit de 

sector de nodige informatie kunnen putten om een beleid uit te stippelen dat de verdere 

ontwikkeling van een gezonde en sterke sector mogelijk maakt. Deze ontwikkeling is 

onontbeerlijk, gezien de belangrijke rol die de sector speelt in de ontwikkeling van een 

duurzame mobiliteit.  

 

Tenslotte geeft de studie de mogelijkheid aan ondernemingen om hun eigen indicatoren te 

spiegelen aan deze van de sector (benchmarking). 

 

Gezien het belang ervan drukte de sector dan ook de wens uit dat deze analyse elk jaar 

geactualiseerd zou worden. Deze studie analyseert daarom de resultaten van de laatst 

beschikbare gegevens (dit zijn de gegevens voor 2007), waardoor de evolutie van de 

verschillende indicatoren verder gevolgd kan worden. 
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DEEL 1-STRUCTUUR VAN DE SECTOR 
 

Vooraleer overgegaan wordt naar de kerninhoud van deze studie, namelijk een economische 

doorlichting van de sector van privé-ondernemingen actief in het collectief bezoldigd 

personenvervoer over de weg, wordt eerst nog een bondig overzicht gegeven van de 

structuur van deze sector. Dit overzicht zal ongetwijfeld helpen bij de lezing en interpretatie 

van de resultaten van de economische analyse. 

 

Op basis van de gegevens uit de databank van de Federatie van de Belgische Autobus- en 

Autocarondernemers en van Reisorganisatoren (FBAA) worden in de volgende tabel een 

aantal kerncijfers weergegeven omtrent het aantal privé-ondernemingen actief in de sector 

en het door deze ondernemingen aangewende voertuigenpark
1
. 

 

 

Tabel 1 Sectorgegevens 

sectorgegevens  
  

aantal ondernemingen 503 

aantal autobussen en autocars 6.873 

 

De onderstaande tabel geeft de geografische verdeling van deze sectorgegevens weer. 

 

Tabel 2 Sectorgegevens : geografische verdeling 

geografische verdeling Vlaanderen Wallonië Brussel 
    

aantal ondernemingen 65,6 % 28,1 % 6,3 % 

aantal autobussen en autocars 67,8 % 28,7 % 3,5 % 

 

 

De sector omvat 3 activiteiten en wordt hiermee overeenkomend dan ook onderverdeeld in 

3 subsectoren, namelijk het geregeld personenvervoer (stads- en streekvervoer), het 

bijzonder geregeld personenvervoer en het ongeregeld personenvervoer over de weg. 

 

Het merendeel van de ondernemingen is actief in meer dan één deelactiviteit. Hierdoor is 

het onmogelijk om een procentuele verdeling van de ondernemingen te geven per 

deelactiviteit. Deze verdeling kan echter wel gebeuren op basis van het gebruikte voertuig. 

De cijfers terzake worden weergegeven in de volgende tabel. 

  

                                                           
1
 De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de databank van de FBAA op 1 februari 2009.  
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Tabel 3 Sectorgegevens volgens activiteit 

verdeling volgens activiteit geregeld 
bijzonder 

geregeld 
ongeregeld 

    

aantal voertuigen 28,5% 29,6 % 41,9 % 

 

 

In 2007 werkten er gemiddeld 9119 werknemers (bedienden en arbeiders) in de sector, 

ofwel 7.713 werknemers uitgedrukt in voltijds equivalenten. In Deel 5 wordt de evolutie van 

verschillende sociale indicatoren nader toegelicht. 

 

Tenslotte wordt in dit deel ook even aandacht geschonken aan de evolutie van de activiteit 

in de sector. Voor de subsectoren van het bijzonder geregeld en het ongeregeld vervoer zijn 

er hierover evenwel weinig relevante cijfergegevens voorhanden. Voor de sector van het 

geregeld vervoer daarentegen kan er wel een overzicht gegeven worden van de evolutie van 

de vervoerprestaties uitgevoerd door de privé-ondernemingen in opdracht van de VVM (de 

Lijn) in Vlaanderen en de SRWT (TEC) in Wallonië
2
. De volgende tabel verschaft op dit punt 

een aantal cijfergegevens
3
. 

 

Tabel 4 Vervoerprestaties in het geregeld vervoer 

vervoerprestaties door privé-

ondernemingen in het geregeld 

vervoer 

2003 2004 2005 2006 2007 

      

aantal afgelegde km (x 1000)      

Vlaanderen 55.702 67.486 72.739 73.491 76.230 

Wallonië  26.458 26.835 26.839 26.695 27865 

evolutie aantal afgelegde km      

Vlaanderen + 12,6 % +21,2 % +7,8 % +1,0 % +3,7 % 

Wallonië  + 2,0 % + 1,4 % + 0,0 % -0,5 % +4,4 % 

aantal voertuigen gereg. vervoer      

Vlaanderen 1.149 1.264 1.301 1.348 1.425 

Wallonië  540 552 560 568 574 

% aandeel in het totaal aantal 

km
4
     

 

Vlaanderen 39,1 % 42,2 % 43,5 % 42,7 % 43,7 % 

Wallonië  28,4 % 28,6 % 29,6 % 28,6 % 29,4 % 

 

                                                           
2
 In het Brussel Hoofdstedelijk Gewest wordt voor de uitvoering van het openbaar vervoer geen beroep gedaan 

op privé-ondernemingen. 
3
 Bron: jaarverslagen VVM, SRWT 

4
 Dit is het procentueel aandeel van de afgelegde km door de privé-ondernemingen in het totaal aantal afgelegde 

km in het geregeld vervoer in het betrokken gewest. 
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DEEL 2-METHODOLOGIE 
 

De analyse werd in hoofdzaak uitgevoerd op basis van de jaarrekeningen die door privé-

ondernemingen van de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg 

voor de periode 2003-2007 werden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB). 

 

Voor het verzamelen van deze jaarrekeningen werd in eerste instantie een beroep gedaan 

op de databank van de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van 

Reisorganisatoren (FBAA). Deze bevat de gegevens van de meeste bedrijven actief in de 

sector, zowel leden als niet-leden. Op die manier kon een lijst met BTW-nummers opgesteld 

worden. Waar nodig werden de gegevens aangevuld op basis van de lijst van bedrijven die 

volgens de databank van de NBB onder de NACE-codes van onze sector vallen. 

 

Op deze manier werden de jaarrekeningen van 82,7 % van de bedrijven bijeengebracht en 

geanalyseerd. Deze bedrijven vertegenwoordigen echter 94,2 % van de voertuigen die in de 

sector worden ingezet. Hierdoor kunnen de resultaten uit de analyse als representatief 

beschouwd worden. 

 

Naast de gegevens van de jaarrekeningen worden af en toe verduidelijkingen aangebracht 

op basis van gegevens uit andere studies van het ICB zelf en van andere organisaties. 

De analyse zelf bestaat uit drie delen: 

 

1. financiële analyse 

2. analyse van de toegevoegde waarde 

3. sociale analyse 

 

In elk deel wordt de evolutie van een aantal indicatoren onderzocht. Hierbij wordt vaak 

gebruik gemaakt van een aantal ratio’s, waarbij één of meerdere posten van de jaarrekening 

met elkaar in verband worden gesteld. 

 

Bij de interpretatie van de ratio’s moet er wel rekening mee gehouden worden dat deze 

berekend worden op basis van de jaarrekening, die een momentopname weergeeft. Daarom 

is het zinvol de nodige aandacht te besteden aan de evolutie van de verschillende ratio’s en 

niet enkel aan de waarde van elke ratio op zich. 
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Voor de berekening van een significante waarde van de ratio’s voor de sector, werd geen 

gebruik gemaakt van het rekenkundig gemiddelde. Dit gemiddelde houdt immers rekening 

met alle waarden van de verzamelde gegevens, dus ook met de zeer extreme waarden. 

Hierdoor kan het rekenkundig gemiddelde een incorrect beeld geven van de verschillende 

indicatoren voor de gehele sector.  

 

Om dit te vermijden worden echter voor de verschillende ratio’s de mediaan en het 1
ste

 en 

3
de

 kwartiel berekend. 

 

mediaan =  de middelste waargenomen waarde indien het aantal 

waarnemingen oneven is of het gemiddelde van de twee 

middelste waarden bij een even aantal waarnemingen. M.a.w. 50 

% van de onderzochte bedrijven zitten onder en 50 % zitten boven 

de mediaanwaarde. 

 

1
ste

 kwartiel =  getalswaarde die de laagste 25 % van de getalswaarden 

onderscheidt van de hogere waarden. M.a.w. 25 % van de 

onderzochte bedrijven zitten onder en 75 % zitten boven de 

waarde van het 1ste kwartiel. 

 

3
de

 kwartiel =  getalswaarde die de hoogste 25 % van de getalswaarden 

onderscheidt van de lagere waarden. M.a.w. 25 % van de 

onderzochte bedrijven zitten boven en 75 % zitten onder de 

waarde van het 3de kwartiel. 

 

Voor verschillende indicatoren wordt een vergelijking gemaakt met andere sectoren op basis 

van de jaarlijkse statistieken van de NBB. Op het ogenblik dat deze analyse voor 2007 werd 

opgesteld, werden de resultaten van 2007 voor de andere sectoren echter nog niet 

gepubliceerd. Bijgevolg kon de vergelijking voor 2007 met de andere sectoren nog niet 

ingevuld worden. 
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DEEL 3-FINANCIELE INDICATOREN 
 

In dit deel wordt een analyse gemaakt van de financiële gezondheid van de sector. Meer 

bepaald worden achtereenvolgens de rendabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit van de 

sector onderzocht aan de hand van een aantal ratio’s. 

 

Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de geografische analyse en wordt waar mogelijk 

een vergelijking gemaakt met de resultaten voor andere sectoren. 

 

 

A. RENDABILITEIT 
 

Rendabiliteit is één van de belangrijkste objectieven van een onderneming. Het behalen 

van een voldoende rendabiliteit is inderdaad essentieel voor het voortbestaan van de 

onderneming. De rendabiliteit kan vanuit 2 invalshoeken benaderd worden:  

 

1. rendabiliteit van de omzet  

 

2. rendabiliteit van het eigen vermogen 

 
 

1. RENDABILITEIT VAN DE OMZET 
 

De rendabiliteit van de omzet geeft weer wat de winst van de onderneming is 

uitgedrukt in een percentage van de gerealiseerde omzet. Op die manier wordt een 

beeld gegeven van de marges die de onderneming op haar verkopen realiseert. Voor 

de berekening ervan gebruiken we de ratio “netto verkoopsmarge”.  

 

De netto verkoopsmarge geeft de verhouding weer van het netto bedrijfsresultaat 

tot de gerealiseerde omzet. Het netto bedrijfsresultaat is het bedrijfsresultaat vóór 

belastingen. 

 

 

����� ������	
���� �
����� �����������������

�����
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Tabel 5 Netto verkoopsmarge 

netto verkoopsmarge 

(in %) 

2003 2004 2005 2006 2007 

      

1ste kwartiel 0,3 -0,1 0,1 0,5 1,7 

mediaan 3,5 3,5 2,9 3,9 5,6 

3de kwartiel 10,6 9,8 8,3 11,7 12,5 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt een stijgende trend van de netto verkoopsmarge in de 

periode 2003-2007. In 2005 werd wel een daling van de mediaanwaarde van de netto 

verkoopsmarge tot 2,9% genoteerd, maar in 2007 steeg de netto verkoopsmarge 

gevoelig tot 5,6%. De resultaten voor het 1
ste

 en 3
de

 kwartiel tonen aan dat er tussen 

de bedrijven nog steeds grote verschillen worden genoteerd. Ook dient opgemerkt 

dat in 2007 het aantal bedrijven met een negatieve netto verkoopsmarge verder 

daalde tot ongeveer 18% terwijl in de periode 2003-2005 nog bijna 25 % van de 

ondernemingen een negatieve netto verkoopsmarge noteerden. 

 

Onderstaande tabel geeft de mediaanwaarde van de netto verkoopsmarge weer per 

gewest
5
. Hieruit blijkt dat zowel Vlaanderen als Wallonië een vooruitgang boeken op 

het vlak van rendabiliteit, terwijl in Brussel een grote daling (en zelfs opnieuw een 

negatieve netto verkoopswaarde) wordt vastgesteld. 

 

Tabel 6 Netto verkoopsmarge per gewest 

netto verkoopsmarge 

(in %) per gewest 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

Vlaanderen 3,5 2,6 3,1 4,7 6,9 

Wallonië 5,3 4,8 2,5 4,7 5,3 

Brussel 1,6 -1,1 0,2 -1,3 -4,0 

 

  

                                                           
5
 Er dient opgemerkt dat het aandeel van de Vlaamse, Waalse en Brusselse bedrijven in de onderzochte 

populatie respectievelijk 65,6 %, 28,1 % en 6,3 % bedraagt.  
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Zoals aangegeven in deel 2 betreffende de gebruikte methodiek, heeft de NBB de 

jaarresultaten voor 2007 voor de verschillende sectoren nog niet gepubliceerd. In de  

onderstaande tabel is bijgevolg enkel een vergelijking voor de periode 2005-2006 

mogelijk
6
. 

 

Tabel 7 Netto verkoopsmarge per sector 

netto verkoopsmarge (in %) per sector 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  2,9 3,9 5,6 

    

vervoer te land 2,5 2,9 n.b.
7
 

reisbureaus en touroperators 0,9 1,1 n.b. 

luchtvaart 0,3 1,6 n.b. 

    

chemische industrie 4,5 4,6 n.b. 

textielsector 2,3 2,6 n.b. 

 

 

2. RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN (EV) 
 

De aandeelhouders en/of eigenaars van een bedrijf zijn geïnteresseerd in de 

rendabiliteit van het eigen vermogen. Zij investeerden immers in het bedrijf en 

verwachten zoals van elke investering een bepaald rendement. Vermits de 

investering een risico inhoudt, willen zij dan ook een rendement behalen dat hoger 

ligt dan gemiddeld rendement van een risicoloze belegging (bv. obligatie). 

 

In deze studie analyseren we de rendabiliteit van het eigen vermogen vóór en na 

belastingen. Hierdoor kunnen we ook nagaan of bepaalde fiscale maatregelen (bv. 

notionele intrestaftrek) een invloed hebben op de rendabiliteit van het eigen 

vermogen. Volgende definitie wordt gehanteerd: 

 

 

����� ��������� ���  �� !" �
����������������� #óó�/�� ��������%��

&'
 

  

                                                           
6
 NBB, Statistieken 2005 en 2006 

7
 niet beschikbaar 
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Tabel 8 Netto rendement van het eigen vermogen 

netto rendement eigen 

vermogen 
2003 2004 2005 2006 2007 

vóór belastingen      

1ste kwartiel 1,1 0,3 -0,1 0,6 3,4 

mediaan 12,0 12,1 9,6 13,3 16,8 

3de kwartiel 30,7 28,3 26,4 31,5 33,9 

na belastingen      

1ste kwartiel 0,0 0,0 -0,4 0,3 2,2 

mediaan 8,9 9,5  8,2 11,2 12,7 

3de kwartiel 25,4 24,5 20,9 25,4 26,4 

 

Uit deze resultaten blijkt dat ook wat betreft het netto rendement van het eigen 

vermogen een stijgende trend waar te nemen is in de periode 2003-2007. Het staat 

vast dat de verhoging van het rendement van het eigen vermogen geenszins 

verklaard wordt door een afname van het eigen vermogen in de sector. Zoals verder 

in deze analyse blijkt, nam het eigen vermogen toe in de onderzochte periode.  

 

In elk geval kan het rendement als vrij goed beschouwd worden, aangezien het 

gemiddelde hoger ligt dan het gemiddeld rendement van een risicoloze belegging. 

Ook het aantal ondernemingen met een negatief rendement van het eigen vermogen 

daalde aanzienlijk in de periode 2003-2007, namelijk van ongeveer 25% in 2003 naar 

ongeveer 18% in 2007. 

 

Tabel 9 schetst de evolutie van de mediaanwaarde van het netto rendement van het 

eigen vermogen per gewest. 

 

Tabel 9 Netto rendement van het eigen vermogen per gewest 

netto rendement eigen 

vermogen (in %) per gewest 
2003 2004 2005 2006 2007 

vóór belastingen      

Vlaanderen 11,9 11,5 10,0 12,7 16,3 

Wallonië 13,7 15,2 8,7 15,2 17,1 

Brussel 4,0 10,4 14,7 11,5 17,6 

na belastingen      

Vlaanderen 10,5 9,5 8,6 10,7 12,5 

Wallonië 12,0 11,0 7,4 13,0 13,7 

Brussel 3,5 10,2 14,7 8,1 13,5 

 



E C O N O M I S C H E  A N A L Y S E  | 13 
F i n a n c i ë l e  i n d i c a t o r e n  

 

 

 

 

Voor wat betreft het nettorendement van het eigen vermogen na belastingen 

worden de resultaten van onze sector in onderstaande tabel vergeleken met deze in 

andere sectoren en dit voor de periode 2005-2006
8
. 

 

Tabel 10 Netto rendement van het eigen vermogen per sector 

netto rendement eigen vermogen (in %) 

per sector 
2005 2006 2007 

    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  8,2 11,2 12,7 

    

vervoer te land 7,1 8,7 n.b. 

reisbureaus en touroperators 7,9 13,3 n.b. 

luchtvaart 4,2 21,4 n.b. 

    

chemische industrie 7,8 6,1 n.b. 

textielsector 3,7 4,3 n.b. 

 

 

  

                                                           
8
 NBB, Statistieken 2005 en 2006 
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B. SOLVABILITEIT 
 

Solvabiliteitsratio’s gaan na of de onderneming of sector een gezonde financiële structuur 

heeft, d.w.z. een goede verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen, en in 

welke mate de onderneming in staat is om haar lange-termijnschulden af te betalen. De 

solvabiliteitsratio’s worden ook wel schuldratio’s genoemd. 

 

Vooraleer we een aantal solvabiliteitsratio’s analyseren, geven we een overzicht van het 

eigen vermogen in de sector. 

 

1. EIGEN VERMOGEN 
 

Het eigen vermogen (EV) van een onderneming wordt berekend door van de activa de 

schulden af te trekken 
 

!(�� "������ � )*��#� + ,*-����� 

 

Het eigen vermogen wordt opgebouwd door de financiële inleg van de eigenaar (of 

aandeelhouders) en door de overgedragen bedrijfswinsten van voorgaande jaren. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het eigen vermogen in de 

sector. Het EV tegen constante prijzen (d.i. in prijzen van 2003) geeft de evolutie, 

gecorrigeerd met de inflatie. 

 

Hieruit valt op dat in 2007 net als in 2006 het eigen vermogen tegen constante prijzen 

duidelijk toenam (3,22 %). Door de notionele intrestaftrek werd vanaf 2006 het eigen 

vermogen gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar
9
, hetgeen mogelijk een verklaring biedt voor 

de verdere toename van het EV. 

 

Tabel 11 Eigen vermogen 

eigen vermogen (in €) 2003 2004 2005 2006 2007 

tegen lopende prijzen      

1ste kwartiel 54.964 56.733 56.675 48.677 62.624 

mediaan 190.382 194.014 207.796 220.287 231.512 

3de kwartiel 508.489 546.960 640.514 689.409 697.616 

tegen constante prijzen         

1ste kwartiel 54.964 55.570 54.006 45.569 57.580 

mediaan 190.382 190.036 198.012 206.223 212.865 

3de kwartiel 508.489 535.747 610.355 645.394 641.427 

evolutie mediaan (const.pr.)   - 0,18 % + 4,20 % + 4,18 % + 3,22 % 

                                                           
9
 De opportuniteitskost van het aanhouden van het eigen vermogen, berekend op basis van de OLO rentevoet 

op 10 jaar is fiscaal aftrekbaar. 
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Verder merken we uit de berekeningen dat in 2007 10,20 % van de ondernemingen 

een negatief eigen vermogen heeft. Dit betekent een lichte daling tegenover 2006. In 

de periode 2003-2005 nam dit percentage nog jaarlijks toe zoals de onderstaande 

tabel aantoont.  

 

De evolutie van dit percentage blijft niettemin belangrijk om op te volgen want 

bedrijven die jaar na jaar een negatief eigen vermogen noteren, hebben waarschijnlijk 

toch met ernstige problemen te maken. Mogelijk dragen zij jaarlijks een negatief 

bedrijfsresultaat over, wat betekent dat hun schulden groter worden en dat zij een 

aanzienlijk financieel risico lopen. Op lange termijn is deze situatie uiteraard 

onhoudbaar. 

 

Tabel 12 Aantal ondernemingen met negatief eigen vermogen 

 2003 2004 2005 2006 2007 

aantal ondernemingen met 

negatief eigen vermogen (in %) 

 

8,86 % 

 

9,80 % 

 

11,50 % 

 

10,60 % 

 

10,20 % 

 

 

2. ALGEMENE GRAAD VAN FINANCIËLE 
ONAFHANKELIJKHEID 

 

De klassieke solvabiliteitsratio geeft weer welk deel van de bezittingen van de 

onderneming gefinancierd is door het EV en duidt daarmee de algemene graad van 

financiële onafhankelijkheid van de onderneming aan. 

 

Hoe lager de solvabiliteit, hoe meer de onderneming voor lange perioden afhankelijk 

is van derden voor leningen en financieringen en hoe hoger het financieel risico van 

de onderneming. Een lage solvabiliteit heeft tot gevolg dat het voor de onderneming 

ook moeilijker wordt om nieuw vreemd vermogen aan trekken. 
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In de volgende tabel vinden we de evolutie van de financiële onafhankelijkheid weer. 
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Tabel 13 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid 

EV/TV in % 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1ste kwartiel 12,2 11,4 12,2 11,8 12,3 

mediaan 23,4 24,2 25,6 26,4 28,3 

3de kwartiel 44,0 44,0 46,4 47,8 51,7 

 

In de praktijk wordt een financiële onafhankelijkheidsgraad tussen 30 % en 40 % als 

financieel gezond beschouwd. Niettemin hangt echter veel af van de aard van de 

sector. In sectoren waar grote investeringen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

de ondernemingsactiviteit zal meer beroep worden gedaan op financiële middelen 

van derden en zal de financiële onafhankelijkheid dus lager liggen dan in andere 

sectoren. 

 

In die context dienen ook de resultaten voor onze sector geëvalueerd worden. De 

investeringen in de bedrijven uit onze sector zijn immers aanzienlijk (rollend 

materieel) waardoor een lagere financiële onafhankelijkheid genoteerd wordt. 

Niettemin werd in de periode 2003-2007 een duidelijke toename van de financiële 

onafhankelijkheid vastgesteld, hetgeen leidde naar een verbetering van de 

solvabiliteit van de sector. 

 

Ook nu geven we een overzicht van de evolutie van deze ratio per gewest: 

 

Tabel 14 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid per gewest 

EV/TV in % 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Vlaanderen 22,9 24,0 25,6 26,3 29,0 

Wallonië 26,0 26,5 27,2 26,9 28,2 

Brussel 20,9 19,2 19,9 22,0 16,8 

 

Tabel 15 vergelijkt onze setor met een aantal andere sectoren op het vlak van de 

financiële onafhankelijkheid
10

. 

 

  

                                                           
10

 NBB, Statistieken 2005-2006 
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Tabel 15 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid per sector 

graad van financiële onafhankelijkheid 

(in %) per sector 
2005 2006 2007 

    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  25,6 26,4 28,3 

    

vervoer te land 27,2 27,4 n.b. 

reisbureaus en touroperators 24,3 20,4 n.b. 

luchtvaart 14,8 18,2 n.b. 

    

chemische industrie 36,1 35,0 n.b. 

textielsector 37,4 38,6 n.b. 

 

  

3. LANGE TERMIJNGRAAD VAN FINANCIËLE 
ONAFHANKELIJKHEID 

 

Een tweede ratio die berekend wordt is de lange termijngraad van financiële 

onafhankelijkheid. Deze ratio geeft weer hoe de onderneming of sector op lange 

termijn gefinancierd wordt. 
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Hoe lager deze ratio, hoe hoger de financiële kosten die de onderneming dient te 

betalen en hoe hoger het financiële risico van de onderneming. 

 

Tabel 16 Lange termijngraad van financiële onafhankelijkheid 

lange termijngraad van 

financiële onafhankelijkheid 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

1ste kwartiel 24,0 22,6 28,8 25,4 27,7 

mediaan 47,2 49,7 52,0 55,3 55,6 

3de kwartiel 82,5 86,1 86,2 89,1 94,3 

 

                                                           
11
 Het permanent vermogen = het eigen vermogen en het vreemd vermogen op lange termijn 
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Tabel 16 toont aan dat deze ratio in de sector duidelijk toenam in de sector in de 

periode 2003-2007. Dit is positief aangezien financiële instellingen voor het 

toekennen van kredieten zich vaak baseren op deze ratio. Een hoge waarde wijst 

erop dat de aandeelhouders/eigenaars ook zelf een inspanning doen om met eigen 

financiële middelen de schulden op lange termijn te financieren. In 2007 werd wel 

min of meer een status quo t.o.v. 2006 genoteerd voor deze ratio. 

 

Langs de andere kant kan de toename van deze solvabiliteitsratio ook in verband 

gebracht worden met de daling van de investeringsgraad in dezelfde periode
12

. De 

evolutie van deze investeringsgraad worden nader toegelicht in deel 3 van deze 

analyse. Het is inderdaad duidelijk dat bij een daling van de investeringsgraad er 

minder beroep dient gedaan op vreemd vermogen hetgeen de financiële 

onafhankelijkheid doet toenemen.  

 

Tabel 17 Lange termijngraad van financiële onafhankelijkheid per gewest 

lange termijngraad van 

financiële onafhankelijkheid  
2003 2004 2005 2006 2007 

      

Vlaanderen 47,4 49,3 53,2 55,9 57,6 

Wallonië 46,0 49,7 51,3 49,8 48,0 

Brussel 47,5 53,5 42,4 45,9 42,3 

  

                                                           
12
 De belangrijkste investeringen in de sector betreffen immers de aankoop van voertuigen die gefinancierd 

wordt met kredieten op lange termijn. 
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4. DEKKING VAN HET VREEMD VERMOGEN DOOR DE 
CASHFLOW 

 

Een laatste groep van solvabiliteitsratio’s omvat de verschillende dekkingsratio’s van 

het vreemd vermogen door de cashflow. Vooraleer over te gaan tot de berekening 

van deze ratio’s, geven we eerst een overzicht van de evolutie van de cashflow in de 

sector. 
 

a. Cashflow 

 

Het verschil tussen de middelen die de onderneming genereert door haar activiteiten 

en de middelen die ze hiervoor uitgeeft, is de cashflow. 
 

De cashflow wordt als volgt berekend. 

 

0�
 /.�5 � ����������������� �� ��������%�� 6 ���� 78��8�����13 

 

Met de cashflow kan de onderneming in eerste instantie haar schulden afbetalen. De 

cashflow is dus een maatstaf voor de mate waarmee de onderneming zich door haar 

activiteiten kan financieren. 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de cashflow in de sector 

tegen lopende en constante prijzen. 

 

Tabel 18 Cashflow 

cashflow (in €) 2003 2004 2005 2006 2007 

tegen lopende prijzen      

1ste kwartiel 62.202 65.683 60.415 58.869 58.768 

mediaan 154.871 166.866 164.693 169.946 177.637 

3de kwartiel 365.201 411.931 414.697 432.702 445.037 

tegen constante prijzen      

1ste kwartiel 62.202 64.334 57.571 55.111 54.035 

mediaan 154.871 163.440 156.941 159.096 163.329 

3de kwartiel 365.201 403.472 395.178 405.077 409.192 

evolutie mediaan (const.pr.)   + 5,53 % -3,98 % +1,37 % +2,66 % 
 

Zoals in 2006 stellen we in 2007 opnieuw een stijging van de cashflow (tegen 

constante prijzen) vast, met name + 2,66%. 

  

                                                           
13

 De niet-kaskosten omvatten de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 
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b. Dekkingsratio’s 
 

De dekkingsratio’s geven weer in welke mate het vreemd vermogen terugbetaald kan 

worden door de cashflow en de onderneming dus gefinancierd kan worden door de 

eigen activiteiten. 
 

We onderscheiden hier 3 verschillende dekkingsratio’s: 
 

a. dekking door de cashflow van het totaal vreemd vermogen; 

b. dekking door de cashflow van het vreemd vermogen op lange termijn; 

c. dekking door de cashflow van de schulden op langer dan 1 jaar die binnen het 

jaar vervallen. 

 

Tabel 19 Dekkingsratio’s van het vreemd vermogen door de cashflow 

 

 

Uit de voorgaande tabel blijkt dat de cashflow in de sector ruim voldoende is om de 

schulden af te lossen die binnen het jaar vervallen. Dit wil zeggen dat de gemiddelde 

onderneming in de sector jaarlijks voldoende middelen genereert uit de eigen 

activiteiten om de korte termijnschulden af te lossen. Uit de cijfers wordt vastgesteld 

dat de verschillende dekkingsgraden afnamen in 2007. Wat betreft het totaal vreemd 

vermogen is de dekking door de cashflow gedaald tot 23,10% komende van 28,20% in 

2006. Dit wil zeggen dat een onderneming in de sector bij constante cashflow 

gemiddeld iets meer dan 4 jaar nodig heeft om al haar schulden af te betalen. 

 

  

dekkingsratio’s (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 

dekking totaal VV door cashflow      

1ste kwartiel 16,50 16,78 16,43 15,80 14,60 

mediaan 28,10 28,40 26,05 28,20 23,10 

3de kwartiel 44,85 47,20 45,05 51,58 39,60 

dekking VV op lange termijn door 

cashflow 

     

1ste kwartiel 33,85 34,45 33,20 33,60 31,25 

mediaan 56,80 65,20 59,00 66,20 54,50 

3de kwartiel 120,70 130,60 122,80 137,20 111,40 

dekking schulden op langer dan 1 

jaar, die binnen het jaar vervallen 

     

1ste kwartiel 94,15 97,13 92,10 98,28 95,03 

mediaan 135,85 139,10 140,30 148,95 137,50 

3de kwartiel 235,25 243,68 224,40 267,38 208,93 
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C. LIQUIDITEIT 
 

De liquiditeitsratio’s worden berekend om na te gaan in welke mate de onderneming is 

staat is om haar betalingsverplichtingen op korte termijn na te komen. Het belang van 

deze ratio’s, naast de rendabiliteits- en solvabiliteitsratio’s mag niet onderschat worden. 

Een liquiditeitstekort kan immers de directe aanleiding tot een faillissement zijn. 

 

1. CURRENT RATIO 
 

De liquiditeitsgraad in ruime zin wordt gemeten door de “current ratio”. De current 

ratio geeft weer, hoeveel keer meer de liquide middelen van het bedrijf zijn dan wat 

dit bedrijf op korte termijn aan zijn schuldeisers moet betalen.  

 

0:����� ���(� �
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Om een veiligheidsmarge in liquiditeit te hebben dient deze ratio groter te zijn dan 1. 

Hoe groter de ratio, hoe groter de veiligheidsmarge. In de praktijk wordt ervan 

uitgegaan dat een ratio tussen 1,2 en 1,3 een gezonde liquiditeitstoestand van de 

onderneming of sector weergeeft. 

 

Tabel 20 Current ratio 

current ratio 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1ste kwartiel 0,60 0,59 0,61 0,60 0,65 

mediaan 0,89 0,90 0,91 1,00 1,03 

3de kwartiel 1,36 1,31 1,43 1,70 1,70 

 

De current ratio stijgt sinds 2003 jaar na jaar. In 2007 werd een mediaanwaarde van 

1,03 genoteerd. Niettegenstaande de waargenomen stijging van de liquiditeit wijst 

deze waarde er in principe op dat ongeveer de helft van de bedrijven in de sector 

kampt met liquiditeitsproblemen.  
 

De resultaten dienen hier echter genuanceerd te worden. De ratio is immers 

gebaseerd op een momentopname van de balans op 31 december. Een deel van de 

activiteiten van de ondernemingen in de sector is echter seizoensgebonden 

(ongeregeld vervoer). Het einde van het kalenderjaar valt voor deze activiteiten in 

het laagseizoen, een periode met relatief weinig inkomsten. De resultaten moeten 

dan ook in deze context geplaatst worden.  
 

Op het gebied van liquiditeit refereren we hier ook naar de resultaten van de 

conjunctuurenquête die wordt uitgevoerd door het ICB in de sector van het 
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ongeregeld personenvervoer over de weg. In deze enquête wordt onder andere bij 

de ondernemingen gevraagd of zij liquiditeitsproblemen ondervinden. 

Onderstaande tabel geeft het percentage bedrijven weer dat hierop bevestigend 

antwoordde. In 2007 ondervond ongeveer één vijfde van de ondernemingen 

liquiditeitsproblemen in de loop van het jaar. 
 

Tabel 21 Aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen 

% bedrijven met 

liquiditeitsproblemen  
2003 2004 2005 2006 2007 

      

 20,5 10,7 5,8 17,7 22,3 

 

De analyse per gewest wordt hier niet expliciet weergegeven, aangezien de 

resultaten per gewest niet verschillen. 

 

Een vergelijking met andere sectoren geeft onderstaande tabel
14

. 
 

Tabel 22 Current ratio per sector 

current ratio per sector 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  0,91 1,00 1,03 

    

vervoer te land 1,13 1,16 n.b. 

reisbureaus en touroperators 1,19 1,17 n.b. 

luchtvaart 0,87 1,19 n.b. 

    

chemische industrie 1,39 1,41 n.b. 

textielsector 1,42 1,49 n.b. 

 

  

                                                           
14
 NBB, Statistieken 2005-2006 
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2. NETTO BEDRIJFSKAPITAAL 
 

Via de berekening van het netto bedrijfskapitaal kan men eveneens een inzicht 

krijgen van de algemene liquiditeitstoestand van een onderneming of sector. Het 

netto bedrijfskapitaal vormt de liquiditeitsbuffer die de onderneming is staat moet 

stellen om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden, zoals bv. een 

faillissement van een klant. 
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De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van het netto bedrijfskapitaal 

in de sector tegen lopende en constante prijzen. 

 

 

Tabel 23 Netto bedrijfskapitaal 

netto bedrijfskapitaal (in €) 2003 2004 2005 2006 2007 

tegen lopende prijzen      

1ste kwartiel -150.873 -161.659 -147.201 -133.338 -103.125 

mediaan -25.277 -24.124 -23.326 -8.599 7.191 

3de kwartiel 68.641 75.113 125.571 181.922 202.761 

tegen constante prijzen      

1ste kwartiel -150.873 -158.339 -140.273 -124.825 -94.819 

mediaan -25.277 -23.629 -22.228 -8.050 6.612 

3de kwartiel 68.641 73.571 119.661 170.307 186.430 

evolutie mediaan (const.pr.)   + 6,52 % +5,93% +63,78% +82,14%

 

Ook hier lijken de resultaten vrij negatief, maar hier geldt uiteraard dezelfde 

bemerking als voor de current ratio. De evolutie van het netto bedrijfskapitaal tegen 

constante prijzen bevestigt evenwel de verbetering van de liquiditeitstoestand in de 

sector.  
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3. KLANTENKREDIET 
 

De ratio klantenkrediet geeft de gemiddelde termijn weer waarop de klanten van een 

onderneming hun facturen betalen. Op die manier geeft de ratio dan ook een beeld 

over de liquiditeit van de handelsvorderingen. De ratio wordt uitgedrukt in aantal 

dagen. Hoe kleiner het aantal dagen, hoe beter de liquiditeit van de 

handelsvorderingen. 
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Tabel 24 Klantenkrediet 

klantenkrediet (in dagen) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1ste kwartiel 30 35 34 32 32 

mediaan 38 42 44 48 45 

3de kwartiel 57 68 70 70 64 

 

Tot 2006 nam de mediaanwaarde van het aantal dagen klantenkrediet gestadig toe. 

In 2007 werd echter een daling van het klantenkrediet , en dus een verhoogde 

liquiditeit, vastgesteld. 

 

Wanneer we de cijfers voor de periode 2005-2006 echter vergelijken met andere 

sectoren presteert onze sector relatief goed op het gebied van de liquiditeit van de 

handelsvorderingen, zoals aangetoond wordt in de volgende tabel. 

 

Tabel 25 Klantenkrediet per sector 

klantenkrediet (in dagen) per sector 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  44 48 45 

    

vervoer te land 65 63 n.b. 

reisbureaus en touroperators 21 23 n.b. 

luchtvaart 54 52 n.b. 

    

chemische industrie 72 79 n.b. 

textielsector 72 67 n.b. 
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4. LEVERANCIERSKREDIET 
 

De ratio leverancierskrediet geeft de gemiddelde termijn weer waarop de 

onderneming haar leveranciers betaalt. In tegenstelling tot het klantenkrediet is het 

leverancierskrediet een bron van financiële middelen voor de onderneming. 
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De interpretatie van deze ratio is niet eenvoudig. Zo kan een hoog aantal dagen 

leverancierskrediet enerzijds wijzen op een zekere macht van de onderneming op 

haar leveranciers, of op een groot vertrouwen van de leveranciers in de 

onderneming. Anderzijds kan een hoog leverancierskrediet ook wijzen op 

liquiditeitsspanningen binnen de ondernemingen, waardoor ze noodgedwongen de 

betalingen aan haar leveranciers moet uitstellen. 

 

Na een daling in 2009 constateren we in 2007 opnieuw een stijging van het aantal 

dagen leverancierskrediet. 

 

Tabel 26 Leverancierskrediet 

leverancierskrediet (in 

dagen) 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

1ste kwartiel 24 21 27 26 28 

mediaan 51 48 56 52 54 

3de kwartiel 98 98 105 111 107 

 

Een vergelijking met andere sectoren geeft onze volgende resultaten: 

 

Tabel 27 Leverancierskrediet per sector 

leverancierskrediet (in dagen) per sector 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  56 52 54 

    

vervoer te land 54 45 n.b. 

reisbureaus en touroperators 20 31 n.b. 

luchtvaart 70 54 n.b. 

    

chemische industrie 74 71 n.b. 

textielsector 63 56 n.b. 
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DEEL 4 – TOEGEVOEGDE WAARDE 
 

In dit deel wordt wordt de toegevoegde waarde van de sector geanalyseerd. Toegevoegde 

waarde is een belangrijk economische begrip. In eerste instantie geldt dit zeker op macro-

economisch gebied. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijven in een land 

vormt immers het Bruto Binnenlands Product (BBP) van dat land. Maar ook bij een 

sectoranalyse mag een analyse van de toegevoegde waarde niet ontbreken. Hierdoor wordt 

immers inzicht verschaft in de evolutie van het aandeel van de sector in het BBP. 

 

In een eerste deel wordt de evolutie van de toegevoegde waarde onderzocht aan de hand 

van de traditionele definitie van toegevoegde waarde. Vervolgens wordt de verdeling 

bestudeerd van de toegevoegde waarde over de verschillende productiefactoren. 

 

A. EVOLUTIE VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
 

Voor de analyse van de evolutie van de toegevoegde waarde gaan we uit van de 

volgende, meest gangbare definitie: 
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De waarde van de productie of diensten wordt bepaald door de verkopen van de 

producten of diensten van het bedrijf of van de sector. Het intermediair verbruik 

omvat alle kosten die gemaakt worden om de producten of diensten te realiseren. 

 

Alvorens een overzicht te geven van de toegevoegde waarde van de sector moeten 

nog wel een paar bemerkingen gemaakt worden: 

 

 het gaat hier wel degelijk over de berekening van de toegevoegde waarde van 

de sector van privé-ondernemingen actief in het bezoldigd collectief 

personenvervoer over de weg. Dit wil zeggen dat de toegevoegde waarde van 

de openbare vervoermaatschappijen niet werd opgenomen in de berekening. 

Het is dus duidelijk dat het aandeel van de gehele sector van het bezoldigd 

collectief personenvervoer over de weg in het BBP hoger ligt; 

 

 we kunnen enkel de toegevoegde waarde berekenen op basis van de 

neergelegde balansen. Zoals reeds vermeld vertegenwoordigt dit ongeveer 82 

% van de bedrijven en ongeveer 94 % van de voertuigen. Ten einde een correct 
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beeld van de totale toegevoegde waarde van de sector weer te geven, wordt 

daarom in deze analyse een extrapolatie gemaakt op basis van het totaal 

aantal voertuigen. 

 

Door deze extrapolatie bekomen we een schatting van de toegevoegde waarde in 

onze sector. De waarde in € tegen lopende en constante prijzen en de evolutie in de 

periode 2003-2007 worden weergeven in volgende tabel: 

 

Tabel 28 Toegevoegde waarde 

toegevoegde waarde 2003 2004 2005 2006 2007 
      

totaal (in mio €)  370,70 425,68 439,28 462,54 486,02 

      

evolutie in % in lopende prijzen  + 14,83 + 3,19 +5,30 +5,08 

evolutie in % in constante prijzen  + 12,48 +0,59 +3,44 +3,00 

 

Net als voorgaande jaren werd een toename van de toegevoegde waarde in de sector 

vastgesteld in 2007. Uit tabel 28 blijkt dat de toename, gecorrigeerd met de inflatie, 3 

% bedroeg. 

 

In onderstaande tabel wordt de evolutie van de toegevoegde waarde van de sector 

vergeleken met die van het BBP: 

 

Tabel 29 Evolutie BBP 

BBP 2003 2004 2005 2006 2007 
      

totaal (in mio €)  274.726 289.690 301.961 316.622 330.800 

      

evolutie in % in lopende prijzen  + 5,45 + 4,24 +4,85 +4,48 

evolutie in % in constante prijzen
15

  +3,29 +1,41 +3,01 +2,61 

 

Het aandeel van de toegevoegde waarde van de sector in het totale BBP bleef in de 

periode 2003-2007 nagenoeg constant rond 0,15 %. 

 

Tabel 30 Aandeel in het BBP 

aandeel in het BBP 2003 2004 2005 2006 2007 
      

in % t.o.v.het BBP 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 

                                                           
15
 Bron: Belgostat 
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B. VERDELING VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVER DE 
PRODUCTIEFACTOREN 

 

Naast de bekende benadering van het begrip “toegevoegde waarde”, die gehanteerd 

werd in vorig deel en die uitgaat van de oorsprong van de toegevoegde waarde, kan 

de toegevoegde waarde ook benaderd worden volgens de bestemming ervan. De 

toegevoegde waarde die door een onderneming wordt voortgebracht dient inderdaad 

als vergoeding van de productiefactoren. 

 

Deze productiefactoren met hun overeenkomstige vergoedingen zijn de volgende: 

 

 het menselijk kapitaal (het personeel) : lonen en wedden 

 

 het fysiek kapitaal (de (im)materiële uitrusting) : afschrijvingen + andere niet-

kaskosten 

 

 het eigen financieel kapitaal : winst op het eigen vermogen 

 

 het vreemd financieel kapitaal : rentelasten op het vreemd vermogen 

 

 de algemene overheidsinfrastructuur : belastingen 

 

Bij deze benadering gaan we bijgevolg uit van volgende definitie: 

 

��������� 5����� �                   3���������8����� 

6���� + 8��8����� 

6 ���%�#��%� ��������� 

6�����*�ë�� 8����� #����� #����%�� 

6��������%�� 

 

In de hierna volgende delen zullen we de evolutie van elk van deze onderdelen van de 

toegevoegde waarde analyseren. Dit gebeurt op basis van het aandeel van elke 

productiefactor in de totale toegevoegde waarde. Om elke vertekening veroorzaakt 

door extreme waarden te vermijden gebruiken we ook hiervoor de mediaanwaarde 

als gemiddelde voor de sector
16

. 

  

                                                           
16

 Hierbij dient opgemerkt dat de som van het gemiddelde van elke productiefactor op basis van de 

mediaanwaarde niet 100 % bedraagt. Dit zou wel het geval zijn indien het rekenkundig gemiddelde genomen 

zou worden als gemiddelde waarde van de vergoeding van elke productiefactor. Omwille van de vertekening 

echter wordt gewerkt met de mediaanwaarde en niet met het rekenkundig gemiddelde. 
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1. PERSONEELSKOSTEN 
 

Zoals blijkt uit de mediaanwaarden weergegeven in volgende tabel vormen de 

personeelskosten het grootste aandeel in de totale toegevoegde waarde in de sector. 

 

Tabel 31 Aandeel personeelskosten 

aandeel personeelskosten (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1ste kwartiel 45,30 45,90 49,50 48,63 46,93 

mediaan 59,60 60,60 63,10 61,75 60,70 

3de kwartiel 70,65 70,25 72,00 70,00 69,33 

 

Het vrij grote aandeel van de personeelskosten in de toegevoegde waarde wordt 

uiteraard verklaard doordat de sector behoort tot de dienstensector. 

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de mediaanwaarde voor de 

verschillende gewesten. 

 

Tabel 32 Aandeel personeelskosten per gewest 

aandeel personeelskosten (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Vlaanderen 59,5 61,4 63,9 61,4 58,8 

Wallonië 62,6 62,9 64,6 62,6 62,0 

Brussel 63,7 60,6 60,7 60,3 63,7 

 

Wanneer we de resultaten voor de periode 2005-2006 vergelijken met andere 

sectoren krijgen we volgend overzicht: 

 

Tabel 33 Aandeel personeelskosten per sector 

aandeel personeelskosten per sector 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  63,1 61,8 60,7 

    

vervoer te land 65,7 62,6 n.b. 

reisbureaus en touroperators 64,0 70,8 n.b. 

luchtvaart 57,9 74,6 n.b. 

    

chemische industrie 59,9 54,4 n.b. 

textielsector 68,4 65,3 n.b. 
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Vervolgens kunnen we op basis van de jaarrekeningen ook een analyse maken van de 

toegevoegde waarde per werknemer. Een analyse van deze ratio is interessant omdat 

ze de klassieke maatstaf is voor de arbeidsproductiviteit en dus voor de 

concurrentiekracht van de sector. 
 

Deze ratio deelt de toegevoegde waarde door het gemiddeld aantal werknemers 

berekend in voltijds equivalenten.  
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De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van de mediaanwaarde van 

deze ratio: 

 

Tabel 34 Arbeidsproductiviteit 

 
 

In 2007 werd een lichte toename (in constante prijzen) van de arbeidsproductiviteit 

genoteerd, terwijl in 2006 de toename met 3,22% meer uitgesproken was. 

 

Een toename van de arbeidsproductiviteit betekent dat bij een gelijk aantal 

werknemers in VTE de toegevoegde waarde toeneemt.  

 

Aangezien de toegevoegde waarde vooral bepaald wordt door de evolutie van de 

omzet betekent dit dat met een gelijk aantal werknemers in VTE een grotere omzet 

gerealiseerd werd of dat een gelijke omzet werd gerealiseerd met minder 

werknemers (in VTE). 

 

 

 

arbeidsproductiviteit (in €) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1
ste

 kwartiel 44.950 44.879 45.531 46.216 47.600 

mediaan 54.039 54.552 54.963 57.746 59.007 

3
de

 kwartiel 64.783 66.240 66.802 70.504 74.626 

 

evolutie mediaan in % (lop. prijzen)  +0,95 +0,75 

 

+5,06 

 

+2,18 

evolutie mediaan in % (const. prijzen)  -1,12 -1,98 +3,22 +0,36 
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Hierna wordt een overzicht gegeven van de arbeidsproductiviteit (in €) in andere 

sectoren
17

 voor de periode 2005-2006. 

 

Tabel 35 Arbeidsproductiviteit per sector 

 

 

2. NIET-KASKOSTEN 
 

Onder niet-kaskosten worden de afschrijvingen, waardeverminderingen en 

voorzieningen verstaan. Wanneer we deze plaatsen tegenover de toegevoegde 

waarde krijgen we een idee het aandeel van de vergoeding van het fysiek kapitaal in 

de toegevoegde waarde. De evolutie van deze ratio wordt gegeven in volgende tabel: 

 

Tabel 36 Aandeel niet-kaskosten 

aandeel niet-kaskosten (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1
ste

 kwartiel 18,65 18,68 17,78 18,60 16,60 

mediaan 29,20 28,60 28,55 28,85 27,20 

3
de

 kwartiel 43,80 42,00 43,30 42,68 39,20 

 

De cijfers bevestigen het belang van de materiële vaste activa in onze sector en dit 

wordt ook aangetoond in de vergelijking met andere sectoren hieronder. In de 

periode 2003-2007 merken we een lichte daling van het belang van de vergoeding van 

de materiële activa. 

  

                                                           
17

 De resultaten werden bekomen via eigen berekeningen op basis van geglobaliseerde jaarrekeningen die de 

NBB publiceerde voor de verschillende sectoren. In tegenstelling tot de cijfers voor de sector van het bezoldigd 

personenvervoer over de weg stellen de cijfers voor de arbeidsproductiviteit in de andere sectoren dus geen 

mediaanwaarde voor maar zijn ze het resultaat van een deling van de totale toegevoegde waarde van 

desbetreffende sector gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in VTE in de respectievelijke sector. 

arbeidsproductiviteit (in €)  2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer 

over de weg  54.963 57.746 59.007 

    

vervoer te land 56.441 58.491 n.b. 

reisbureaus en touroperators 59.578 58.812 n.b. 

luchtvaart 92.535 96.684 n.b. 

    

chemische industrie 64.565 63.175 n.b. 

textielsector 49.980 42.323 n.b. 
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Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de niet-kaskosten in Wallonië lager 

ligt dan in de andere gewesten. 

 

Tabel 37 Aandeel niet-kaskosten per gewest 

aandeel niet-kaskosten (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Vlaanderen 31,7 29,8 29,2 30,0 27,9 

Wallonië 25,0 24,4 24,4 24,4 24,2 

Brussel 31,8 31,4 34,6 27,0 30,0 

 

 

Tabel 38 Aandeel niet-kaskosten per sector 

aandeel niet-kaskosten per sector 2005 2006  
    

collectief bezoldigd personenvervoer over 

de weg  28,6 28,9 27,2 

    

vervoer te land 28,1 29,6 n.b. 

reisbureaus en touroperators 15,4 5,7 n.b. 

luchtvaart 37,2 9,9 n.b. 

    

chemische industrie 17,7 19,0 n.b. 

textielsector 18,8 21,7 n.b. 

 

Naast deze ratio analyseren we nog een tweede ratio die verband houdt met de 

materiële vaste activa, met name de investeringsgraad. Deze wordt gedefinieerd als 

volgt: 

 

(���
���(�
���� �
����*-�����%�� #�� ������ë�� #���� �*��#�

���%�#��%�� @�����
 

 

 

De cijfers in volgende tabel duiden aan dat de mediaanwaarde van de 

investeringsgraad in de sector in de periode 2003-2007 gestadig afnam. In 2007 werd 

de laagste investeringsgraad voor de geanalyseerde periode vastgesteld, met name 

21,79%. 

 

  



 E C O N O M I S C H E  A N A L Y S E  | 33 
T o e g e v o e g d e  w a a r d e  

 

 

 

Tabel 39 Investeringsgraad 

investeringsgraad (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1
ste

 kwartiel 8,08 7,88 8,45 5,03 3,53 

mediaan 27,30 25,85 22,50 23,90 21,79 

3
de

 kwartiel 57,03 58,28 57,55 53,10 46,88 

 

 

De volgende tabel geeft een vergelijking met andere sectoren
18

. 

 

Tabel 40 Investeringsgraad per sector 

investeringsgraad (in %) per sector 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer 

over de weg  22,5 23,9 21,8 

    

vervoer te land 65,5 28,1 n.b. 

reisbureaus en touroperators 10,0 3,6 n.b. 

luchtvaart 14,0 7,1 n.b. 

    

chemische industrie 15,1 13,3 n.b. 

textielsector 14,2 12,2 n.b. 

 

 

 

3. WINST OP HET EIGEN VERMOGEN 
 

Een deel van de toegevoegde waarde dient als vergoeding van de eigenaars van het 

bedrijf die investeren in het bedrijf.  

 

Tabel 41 Aandeel winst op het eigen vermogen 

aandeel winst op het EV (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1
ste

 kwartiel -3,85 -3,13 -5,70 -0,30 0,43 

mediaan 2,80 3,15 2,35 5,00 6,58 

3
de

 kwartiel 10,70 10,80 9,58 14,23 16,17 

 

Uit de tabel blijkt dat het aandeel van de vergoeding van het eigen vermogen in de 

toegevoegde waarde vrij beperkt blijft, maar toch duidelijk toenam in 2007. Dit 

resultaat bevestigt de stijging van de rendabiliteit van het eigen vermogen, die reeds 

                                                           
18

 Ook hier werden de cijfers bekomen uit eigen berekeningen op basis van de geglobaliseerde jaarrekeningen 

van 2005 voor de verschillende sectoren gepubliceerd door de NBB. 
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in de financiële analyse werd aangetoond. Voor een vergelijking met andere sectoren 

verwijzen we dan ook graag terug naar deze financiële analyse. 

 

 

4. FINANCIËLE KOSTEN VAN HET VREEMD VERMOGEN 
 

Naast het eigen vermogen dient ook het vreemd vermogen vergoed te worden door 

het betalen van de financiële kosten van aangegane leningen. Onderstaande tabel 

toont aan dat het aandeel van deze vergoeding ook vrij beperkt blijft en verder afnam 

in 2007. 

 

Tabel 42 Aandeel financiële kosten 

aandeel financiële kosten (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1
ste

 kwartiel 2,20 1,70 1,80 1,80 1,00 

mediaan 4,80 4,20 4,20 3,90 3,30 

3
de

 kwartiel 8,98 7,90 8,35 7,80 7,60 

 

Een vergelijking met andere sectoren leert ons dat de mediaanwaarde van het 

aandeel van de financiële kosten vrij laag ligt in onze sector vergeleken met die 

andere sectoren, zoals aangetoond in onderstaande tabel. 

 

Tabel 43 Aandeel financiële kosten per sector 

aandeel financiële kosten (in %) per 

sector 
2005 2006 2007 

    

collectief bezoldigd personenvervoer 

over de weg  4,2 3,9 3,30 

    

vervoer te land 4,9 5,0 n.b. 

reisbureaus en touroperators 6,5 2,7 n.b. 

luchtvaart 7,5 1,5 n.b. 

    

chemische industrie 6,3 6,3 n.b. 

textielsector 6,6 6,0 n.b. 
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5. BELASTINGEN 
 

Via de belastingen verschaffen de bedrijven een vergoeding aan de overheid voor het 

ter beschikking stellen van de algemene overheidsdiensten en –infrastructuur. Hierbij 

moet wel de bemerking gemaakt worden dat het hier enkel gaat om de directe 

belastingen, met andere woorden de belasting op het boekhoudkundig resultaat van 

de onderneming. De indirecte belastingen (verkeersbelasting, accijnzen op 

brandstof,…) zijn hier niet in begrepen. 

 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het aandeel 

van de belastingen in de toegevoegde waarde van de sector. Uit de cijfers blijkt dat 

het aandeel in 2007 nagenoeg constant bleef. 

 

Tabel 44 Aandeel belastingen 

aandeel belastingen (in %) 2003 2004 2005 2006 2007 
      

1
ste

 kwartiel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mediaan 0,20 0,15 0,20 0,04 0,06 

3
de

 kwartiel 2,75 2,60 2,38 2,76 3,66 

 

 

Tenslotte gaan we na in hoeverre de sector overheidssubsidies ontvangt. Dit gebeurt 

op basis van de evolutie van de overheidssubsidiëringsgraad. 

De onderstaande tabel geeft aan in hoeveel procent van de bedrijven in de sector 

deze ratio nul bedroeg in de periode 2003-2007. 

 

Tabel 45 Overheidssubsidies 

overheidssubsidies 2003 2004 2005 2006 2007 
      

% ondernemingen zonder 

overheidsubsidies 94 % 94 % 92 % 95 % 96 % 

      

 



 E C O N O M I S C H E  A N A L Y S E  | 36 
S o c i a l e  i n d i c a t o r e n  

 

 

 

 

 

 

DEEL 5 – SOCIALE INDICATOREN 
 

In het laatste deel van deze economische analyse wordt aan de hand van een aantal sociale 

indicatoren een “sociale” analyse van de sector gemaakt. 

 

Deze analyse gebeurt op basis van de sociale balans die door de privé-ondernemingen van 

de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg voor de periode 2003-

2007 werden neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

 

Daarnaast werd de analyse aangevuld met cijfers voor een aantal indicatoren gebaseerd op 

studies die uitgevoerd werden door het Sociaal Fonds voor de Werklieden van de 

Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten. 

 

Bij de interpretatie van de verkregen resultaten moeten wel een aantal kanttekeningen 

gemaakt worden. Vooreerst geven de resultaten een momentopname weer op het tijdstip 

waarop de sociale balans werd opgemaakt (meestal 31 december). Daarnaast moet een 

vergelijking met sociale gegevens die beschikbaar zijn bij het Sociaal Fonds van de sector met 

de nodige omzichtigheid gemaakt worden. De gegevens van het Sociaal Fonds zijn immers 

veelal gebaseerd op de kwartaalgegevens van de RSZ
19

. 

 

 

A. TEWERKSTELLING 
 

Wanneer we de evolutie van de totale tewerkstelling in de sector nagaan op basis van de 

cijfers vermeld in de neergelegde sociale balansen, is het belangrijk voor ogen te houden 

hoe deze cijfers berekend worden.  

 

Zoals reeds vermeld is de balans een momentopname van de situatie op de laatste dag 

van het boekjaar. Het boekjaar wordt meestal op 31 december afgesloten. Een groot deel 

van de activiteiten in onze sector bevindt zich dan in het laagseizoen, hetgeen een invloed 

heeft op de tewerkstelling.  

 

De sociale balans geeft echter ook de cijfers van het gemiddeld aantal werknemers over 

het boekjaar. Dit gemiddelde werd bekomen door een rekenkundig gemiddelde van het 

personeelsbestand op de laatste dag van elke maand. Gezien de aard van de activiteiten 

van de sector baseren we ons voor de evolutie van de totale tewerkstelling dan ook op 

deze gemiddelde tewerkstelling over het jaar. 

 

 

Volgende tabel geeft de evolutie weer van het gemiddeld aantal werknemers in de sector 

over het jaar. Deze tewerkstellingscijfers bevatten evenwel alle werknemers, dus 

                                                           
19

 De gegevens van de RSZ omvatten de gegevens van alle personen tewerkgesteld in het betrokken kwartaal 

en houden dus geen rekening met VTE. 
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arbeiders én bedienden. In een volgend deel wordt de evolutie van het aantal bedienden 

apart besproken. 

 

Tabel 46 Gemiddeld aantal werknemers 

gemiddeld aantal 

werknemers 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

totaal 7.902 8.641 8.830 8.889 9.119 

evolutie in %  + 9,35 + 2,19 + 0,67 +2,59 

VTE 6.556 7.312 7.561 7.546 7.713 

evolutie in %  + 11,53 +3,41 -0,20 +2,21 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het gemiddeld aantal VTE 

werknemers in de verschillende gewesten. De erop volgende tabel toont de evolutie 

van het aandeel van elk gewest in de totale tewerkstelling in de sector. 

 

Tabel 47 Evolutie gemiddeld aantal werknemers in VTE 

evolutie gemiddeld aantal 

VTE werknemers (in %) 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

Vlaanderen / +15,30 +4,54 -1,23 +2,48 

Wallonië / +2,18 +1,01 +2,96 +0,05 

Brussel / +5,08 +0,00 -5,18 +13,45 

 

 

Tabel 48 Aandeel per gewest in de totale tewerkstelling 

aandeel (in %) in de totale 

tewerkstelling (VTE)  
2003 2004 2005 2006 2007 

      

Vlaanderen 68,85 70,97 71,68 71,02 71,20 

Wallonië 28,05 25,63 25,01 25,83 25,29 

Brussel 3,10 3,40 3,31 3,15 3,49 
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Op basis van de geglobaliseerde jaarrekeningen van andere sectoren (gepubliceerd 

door de NBB) kunnen we een vergelijking met andere sectoren maken betreffende de 

jaarlijkse evolutie van de tewerkstelling (in VTE) in de periode 2005-2006. Een 

overzicht hiervan wordt in onderstaande tabel gegeven. 

 

Tabel 49 Evolutie tewerkstelling per sector 

evolutie van de tewerkstelling in VTE (in%) 2005 2006 2007 
    

collectief bezoldigd personenvervoer over de 

weg  +3,41 -0,20 +2,21 

    

vervoer te land -0,55 +0,57 n.b. 

reisbureaus en touroperators +5,66 +3,44 n.b. 

luchtvaart +4,51 +0,75 n.b. 

    

chemische industrie -0,73 +3,04 n.b. 

textielsector -5,04 -2,39 n.b. 

 
 

B. ANALYSE VOLGENS DE ARBEIDSDUUR 
 

De sociale balans geeft ook informatie over het aantal voltijdse en deeltijdse 

werknemers. Hierbij merken we op dat de gegevens in de sociale balans toelaten een 

onderscheid te maken tussen de arbeiders en de bedienden. 

 

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het percentage voltijdse en deeltijdse 

arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds in de sector. 

 

Tabel 50 Verdeling tewerkstelling volgens arbeidsduur 

voltijds/deeltijds 2003 2004 2005 2006 2007 
      

alle werknemers      

voltijds 70,71 % 71,82 % 72,58 % 71,87 % 69,20 % 

deeltijds 29,29 % 28,18 % 27,42 % 28,13 % 30,80 % 

arbeiders      

voltijds 70,90 % 71,78 % 72,49 % 71,81 % 71,49 % 

deeltijds 29,10 % 28,22 % 27,51 % 28,19 % 28,51 % 

bedienden      

voltijds 69,12 % 72,15 % 73,41 % 72,91 % 73,31 % 

deeltijds 30,88 % 27,85 % 26,59 % 27,09 % 26,69 % 
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Aan de hand van de gegevens over het aantal VTE in de sector kan de gemiddelde 

arbeidsduur van een deeltijdse werknemer in de sector berekend worden. Hieruit 

blijkt dat deze in 2007 49,95 % van de arbeidsduur van een VTE bedroeg. Met andere 

woorden : de gemiddelde deeltijdse werknemer in de sector werkt halftijds. 

 

C. ANALYSE VOLGENS HET GESLACHT 
 

In dit deel wordt een analyse gemaakt over de tewerkstellingsevolutie van de 

vrouwen in de sector. Onderstaande tabel geeft deze evolutie weer. 

 

Tabel 51 Analyse tewerkstelling volgens geslacht 

aantal werkneemsters 2003 2004 2005 2006 2007 
      

totaal 1.694 1.849 1.847 1.357 1.417 

evolutie in %  +9,15 -0,11 -26,53 +4,42 

VTE 1.373 1.523 1.519 1.115 1.173 

evolutie in %  +10,92 -0,26 -26,60 +5,20 

 

In 2007 werd een stijging genoteerd van de tewerkstelling van vrouwen in de sector 

t.o.v. 2006. In 2006 werd echter om onbekende reden een serieuze daling 

vastgesteld. De cijfers van 2007 lijken het niveau van de vrouwelijke tewerkstelling 

van 2006 echter min of meer te bevestigen.  

 

Hierna volgt een overzicht van het aandeel van de vrouwelijke tewerkstelling in de 

sector. 

 

Tabel 52 Aandeel vrouwen in tewerkstelling 

aandeel in totale tewerkstelling 2003 2004 2005 2006 2007 
      

totaal 21,89 % 21,41 % 21,18 % 15,76 % 16,12 % 

VTE 21,17 % 20,62 % 20,19 % 15,18 % 15,63 % 

 

Ook hier is het belangrijk te noteren dat deze cijfers geen onderscheid maken tussen 

arbeidsters en bedienden. 

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat vrouwen veel meer kiezen voor een deeltijdse job. 

De verhouding deeltijds/voltijds is inderdaad duidelijk hoger dan het sectoraal 

gemiddelde. Ongeveer 40% van alle werkneemsters in de sector werkte in 2007 op 

deeltijdse basis. 
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Tabel 53 Verdeling tewerkstelling van vrouwen volgens arbeidsduur 

voltijds/deeltijds 2003 2004 2005 2006 2007 
      

werkneemsters      

voltijds 53,07 % 52,62 % 52,68 % 58,14 % 59,77 % 

deeltijds 46,93 % 47,38 % 47,32 % 41,86 % 40,23 % 

 

 

D. BEDIENDEN 
 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de tewerkstelling van de 

bedienden in de sector. 

 

Tabel 54 Tewerkstelling bedienden 

bedienden 2003 2004 2005 2006 2007 
      

totaal 829 876 820 860 813 

evolutie in %  +5,67 -6,39 +4,88 -5,47 

VTE 695 765 718 759 722 

evolutie in %  +10,07 -6,14 +5,71 -4,87 

 

Het aandeel van de bedienden in de totale tewerkstelling in de sector blijft evenwel 

beperkt zoals de cijfers in volgende tabel aantonen. 

 

Tabel 55 Aandeel bedienden in tewerkstelling 

aandeel in totale 

tewerkstelling 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

aantal bedienden 10,71 % 10,14 % 9,68 % 9,99 % 9,78 % 

VTE 10,71 % 10,35 % 9,88 % 10,33 % 9,62 % 
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E. ONBEPAALDE VERSUS BEPAALDE DUUR 
 

Hierna volgt een overzicht van de evolutie van het aantal contracten van bepaalde en 

onbepaalde duur. Zoals de cijfers uit onderstaande tabel weergeven, werkten meer 

dan 92% van de werknemers in de sector in 2007 op basis van een contract van 

onbepaalde duur. 

 

Tabel 56 Verdeling van de tewerkstelling volgens de aard van het contract 

bepaalde/onbepaalde 

duur 
2003 2004 2005 2006 2007 

      

onbepaalde duur 91,40 % 91,38 % 90,33 % 89,72 % 92,73 % 

bepaalde duur 8,60 % 8,62 % 9,67 % 10,28 % 7,27 % 

 

 

 

F. ANALYSE VOLGENS LEEFTIJD 
 

Tenslotte onderzoeken we in deze analyse ook de evolutie van een aantal 

interessante sociale indicatoren, zoals de gemiddelde leeftijd, de gemiddelde 

anciënniteit en de gemiddelde leeftijd bij de indiensttreding. 

 

Deze analyse gebeurt op basis van studies die verricht werden door het Sociaal Fonds 

voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale 

Autobusdiensten en Autocardiensten op de door hen beheerde databanken. Dit wil 

zeggen dat de analyse zich voor de volgende indicatoren beperkt tot de arbeiders 

actief in de sector. 

 

1. GEMIDDELDE LEEFTIJD 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mediaanwaarde in 2000 en 2005 van 

de gemiddelde leeftijd van de arbeiders actief in de sector. 

 

Tabel 57 Gemiddelde leeftijd van de arbeiders 

gemiddelde leeftijd (in jaren) 2000 2005 
   

1
ste

 kwartiel 38 39 

mediaan 45 47 

3
de

 kwartiel 52 55 

 

De resultaten tonen een veroudering aan van het personeelsbestand van de sector 

over de periode 2000-2005. Deze veroudering wordt in de volgende figuur duidelijk 

gevisualiseerd. 



 

 

 

 

2. ANCIËNNITEIT 
 

De gemiddelde anciënniteit ( op basis van de mediaanwaarde) nam in de periode 

2000-2005 af, van 9 naar 6 jaar, zoals onderstaande tabel aantoont.

 

Tabel 58 Gemiddelde anciënniteit van de arbeiders

gemiddelde anciënniteit (in jaren
 

1
ste

 kwartiel  

mediaan 

3
de

 kwartiel 

 

De daling van de anciënniteit wordt niet alleen verklaard door de toenemende 

tendens op de arbeidsmarkt om van job te veranderen. Ook de toename van de 

tewerkstelling in de sector heeft ervoor gezorgd dat de anciënniteit in 2005 lager ligt 

dan in 2000. 

 

Hierna wordt de evolutie grafisch voorgesteld.
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De gemiddelde anciënniteit ( op basis van de mediaanwaarde) nam in de periode 

2005 af, van 9 naar 6 jaar, zoals onderstaande tabel aantoont.

Gemiddelde anciënniteit van de arbeiders 

gemiddelde anciënniteit (in jaren) 2000 2005
 

 2 

9 

19 18

De daling van de anciënniteit wordt niet alleen verklaard door de toenemende 

tendens op de arbeidsmarkt om van job te veranderen. Ook de toename van de 

tewerkstelling in de sector heeft ervoor gezorgd dat de anciënniteit in 2005 lager ligt 

wordt de evolutie grafisch voorgesteld. 
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De gemiddelde anciënniteit ( op basis van de mediaanwaarde) nam in de periode 

2005 af, van 9 naar 6 jaar, zoals onderstaande tabel aantoont. 

2005 
 

3 

6 

18 

De daling van de anciënniteit wordt niet alleen verklaard door de toenemende 

tendens op de arbeidsmarkt om van job te veranderen. Ook de toename van de 

tewerkstelling in de sector heeft ervoor gezorgd dat de anciënniteit in 2005 lager ligt 



 

 

 

Vervolgens wordt in een laatste grafiek de gemiddelde anciënniteit per leeftijd van 

indiensttreding voorgesteld op basis van de tewerkgestelde populatie in de sector in 

2000 en in 2005. Op de X

geplaatst. De Y-as geeft de anciënniteit weer voor elke leeftijd bij indiensttreding. 

Hieruit blijkt de logica dat de kans dat men in de sector blijft groter is naarmate men 

jonger is bij indiensttreding.
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Vervolgens wordt in een laatste grafiek de gemiddelde anciënniteit per leeftijd van 

indiensttreding voorgesteld op basis van de tewerkgestelde populatie in de sector in 

2000 en in 2005. Op de X-as wordt de leeftijd bij indiensttreding van de werknemers 

as geeft de anciënniteit weer voor elke leeftijd bij indiensttreding. 

Hieruit blijkt de logica dat de kans dat men in de sector blijft groter is naarmate men 

jonger is bij indiensttreding. 
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Vervolgens wordt in een laatste grafiek de gemiddelde anciënniteit per leeftijd van 

indiensttreding voorgesteld op basis van de tewerkgestelde populatie in de sector in 

ftijd bij indiensttreding van de werknemers 

as geeft de anciënniteit weer voor elke leeftijd bij indiensttreding. 

Hieruit blijkt de logica dat de kans dat men in de sector blijft groter is naarmate men 
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3. GEMIDDELDE LEEFTIJD 
 

Onderstaande tabel en grafiek tonen aan dat de gemiddelde leeftijd bij de 

indiensttreding in 2005 toenam t.o.v. 2000.

 

Tabel 59 Gemiddelde leeftijd bij indiensttreding

gemiddelde leeftijd

indiensttreding (in jaren
 

1
ste

 kwartiel 
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3
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 kwartiel 
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GEMIDDELDE LEEFTIJD BIJ DE INDIENSTTREDI

Onderstaande tabel en grafiek tonen aan dat de gemiddelde leeftijd bij de 

indiensttreding in 2005 toenam t.o.v. 2000. 

Gemiddelde leeftijd bij indiensttreding 

gemiddelde leeftijd bij 

indiensttreding (in jaren) 
2000 2005
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BIJ DE INDIENSTTREDING 

Onderstaande tabel en grafiek tonen aan dat de gemiddelde leeftijd bij de 

2005 

 

27 

34 

43 
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BESLUIT 
 

In 2007 realiseerde het ICB voor de eerste maal een uitgebreide economische analyse voor 

de periode 2003-2005 op basis van de jaarrekeningen en sociale balansen neergelegd bij de 

NBB. In deze analyse kwamen financiële en sociale indicatoren aan bod. Daarnaast werden 

ook allerhande ratio’s  inzake de toegevoegde waarde van de sector geanalyseerd. In 2008 

werden deze cijfers voor de eerste maal geactualiseerd voor het jaar 2006. In deze studie 

werd 2007 toegevoegd. 

 

Bij deze analyse moet er rekening mee gehouden worden dat op basis van de jaarrekeningen 

geen aparte analyse kan gemaakt worden voor de drie subsectoren. Het merendeel van de 

bedrijven is immers actief in meer dan één subsector. 

 

In de financiële analyse toonden de resultaten voor de verschillende rendabiliteitsratio’s aan 

dat ook in 2007 de verbetering van de rendabiliteit in de sector zich voortzette. De beste 

resultaten op dit vlak over de periode 2003-2007 werden gerealiseerd in 2007. 

 

Ook de liquiditeitpositie van de bedrijven in de sector verbeterde verder in 2007. De current 

ratio die een goede barometer van de liquiditeit is, was voor de eerste keer groter dan 1. 

Niettemin wijzen de resultaten erop dat nog verschillende bedrijven in de sector blijft 

kampen met liquiditeitsproblemen. Het seizoensgebonden karakter van een groot deel van 

de activiteiten in de sector kan hiervoor echter waarschijnlijk een verklaring verschaffen, 

aangezien de jaarrekeningen een beeld geven van de situatie op het einde van het boekjaar 

(meestal 31 december). 

 

De cijfers betreffende de solvabiliteit geven aan dat de gemiddelde onderneming in de 

sector een gezonde financiële structuur heeft. In 2007 werd een verdere verbetering van de 

solvabiliteit vastgesteld. De financiële onafhankelijkheid nam toe terwijl het aantal 

ondernemingen met een negatief eigen vermogen verder daalde. Alleen op het vlak van de 

dekking van het vreemd vermogen door de cashflow werd een terugval genoteerd. 

 

De analyse van de verschillende ratio’s inzake de toegevoegde waarde maakt duidelijk dat 

de sector net als in 2006 in 2007 opnieuw een duidelijke groei kende, namelijk +3% in 

constante prijzen, hetgeen hoger is dan de groei van het BBP in 2007. 

 

De analyse rond de verdeling van de toegevoegde waarde over de verschillende 

productiefactoren bevestigt het belang van de personeelskost en de vergoeding voor de 

materiële vaste activa in de sector. 

 

De investeringsgraad nam in 2007 duidelijk af en bevond zich hiermee op het laagste niveau 

sinds 2003. 
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In het sociaal luik van deze analyse tenslotte werd vastgesteld dat de tewerkstelling in 2007 

opnieuw duidelijk toenam zowel in absolute aantallen als in VTE. De grote uitdaging voor de 

sector op sociaal vlak blijft zich zonder twijfel situeren op het vlak van het aantrekken van 

nieuwe en jonge chauffeurs. De analyse toont immers een snel verouderende 

personeelsbestand aan. 

 

De analyse geeft in het algemeen een positief beeld van de sector. De activiteiten kenden 

opnieuw een groei hetgeen ook de tewerkstelling verder deed toenemen. In contrast 

hiermee werd een daling van de investeringsgraad genoteerd. Aangezien de activiteit in de 

sector toenam wordt de daling van de investeringsgraad waarschijnlijk verklaard door een 

daling van de vervangingsinvesteringen en niet zozeer van de uitbreidingsinvesteringen. De 

vervanging van de voertuigen wordt met andere woorden uitgesteld en gerationaliseerd 

hetgeen samen met de stijging van de activiteit een verklaring kan bieden voor de toename 

van de rendabiliteit in de sector. 
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